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VIAÞA
SFINTEI MUCENIÞE
FILOFTEIA DE LA CURTEA
DE ARGEª
(7 decembrie)
Sfânta Filofteia s-a nãscut,
potrivit tradiþiei, în oraºul Târnovo (din Bulgaria), din pãrinþi
creºtini, simpli, fãrã carte.
Aceasta, încã din copilãrie, a primit în inima ºi în sufletul ei sãmânþa faptelor bune ºi a milosteniei. Rãmânând orfanã, dupã
mutarea la Domnul a mamei
sale, însã având întipãrite în
inimã toate învãþãturile primite
3

de la ea ºi fiind înþelepþitã de
Duhul Sfânt, a început a lucra cu
osârdie faptele cele bune: mergea la bisericã, asculta Sfintele
Scripturi cu luare aminte, postea, pãzindu-ºi neîntinatã fecioria trupeascã ºi sufleteascã, miluia pe cei sãraci, sãtura pe cei
flãmânzi, adãpa pe cei însetaþi ºi
îmbrãca pe cei goi.
Însã, dupã ce a murit mama
ei, tatãl ei ºi-a luat altã femeie,
care, vãzându-i milostivirea ºi
faptele cele bune, ºi îndemnatã
fiind de diavolul, îi fãcea neîncetat necazuri, bãtând-o, pârând-o
tatãlui ei ºi pornindu-l cu mânie
asupra ei. Adesea, se întâmpla
cã, vãzând fericita pe cei sãraci
ºi flãmânzi ºi biruitã fiind de
milostivire, îºi dãdea hainele ºi
4

împãrþea din bucatele pe care
mama vitregã i le dãdea ca sã le
ducã la þarinã, tatãlui ei. Pentru
aceste fapte bune, de multe ori,
tatãl ei o bãtea fãrã milã.
În cele din urmã, avea sã pãtimeascã ºi moarte din mâinile
lui, deoarece, mergând dupã
obicei sã-i ducã bucate în þarinã,
îi ieºeau înainte sãracii ºi flãmânzii, care, cunoscându-i milostivirea ºi blândeþea sufletului, îi cereau milostenie, iar fericita, neavând altceva ce sã le dea, le împãrþea din bucatele ce se cuveneau tatãlui ei. ªi fãcând astfel
multe zile, ºi rãmânând tatãl ei
flãmând, acesta o certa pe femeia
lui, care îl încredinþa cã întotdeauna îi trimite bucate de ajuns,
încã ºi de prisos. Într-una din
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zile însã, diavolul i-a strecurat în
minte tatãlui fericitei gândul de
a o pândi, spre a vedea ce face cu
bucatele. Deci, mergând la vremea la care ºtia cã vine Filofteia,
s-a aºezat la loc potrivit ºi, pândind-o, a vãzut ce fãcea cu bucatele. De aceea, fiind biruit de
mânie ºi uitând de dragostea
pãrinteascã, s-a pornit asupra ei,
ca întotdeauna, ca sã o apuce de
cosiþe ºi sã o batã pânã ce îºi va
astâmpãra mânia cea peste fire;
dar fericita, cuprinsã de spaimã,
a început a fugi, însã el, azvârlind dupã ea cu barda ce o avea
la brâu ºi lovind-o, a rãnit-o la
un picior; ºi îndatã Sfânta ºi-a
dat sufletul în mâna lui Dumnezeu.
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Atunci, sfântul ºi feciorescul
ei trup, rãmânând pe pãmânt ºi
sângerând, a strãlucit de slavã
cereascã, încât s-a luminat ºi
locul dimprejur. Iar ticãlosul ei
tatã, vãzând cele întâmplate, a
fost cuprins de spaimã ºi de
cutremur, mai întâi pentru cã a
ajuns ucigaºul fiicei sale, apoi
din pricina strãlucirii dumnezeieºti care se revãrsase în jurul
sfintelor moaºte; cã vrând sã
ridice sfântul ei trup, nu putea
sã se atingã ºi nici sã se apropie
de el.
Deci, a alergat în cetate ºi a spus
arhiepiscopului ºi mai-marilor
cetãþii toate cele întâmplate ºi
cum stã pe pãmânt trupul fericitei, fiind cinstit de Dumnezeu
cu strãlucire cereascã. Auzind
7

aceasta, arhiepiscopul a alergat
împreunã cu mai-marii cetãþii ºi
cu popor mult, cu fãclii aprinse
ºi cu tãmâie, ºi, vãzând neprihãnitul ei trup strãlucind cu
acea dumnezeiascã luminã, s-au
minunat cu toþii ºi au lãudat pe
Dumnezeu, Care ºi în vremurile
cele mai de pe urmã preamãreºte pe robii Sãi care împlinesc
poruncile Lui. Apoi, vrând sã
ridice sfântul ei trup ºi sã-l ducã
în cetate, n-au putut nicidecum,
fiindcã Dumnezeu, vrând sã proslãveascã pe roaba Sa, a îngreunat
ca o piatrã de moarã trupul ei.
ªi cunoscând cã Sfânta voieºte
sã fie dusã în altã parte, au
început sã o întrebe ca ºi cum ar
fi fost vie, pomenind toate cetãþile,
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mânãstirile, bisericile cele pânã
la Dunãre ºi de cealaltã parte a
Dunãrii, dar n-a voit nicãieri;
însã cum a pomenit de Biserica
Domneascã din Curtea de Argeº,
îndatã s-a uºurat mai mult decât
greutatea ei cea fireascã ºi,
înþelegând toþi cã acolo este voia
lui Dumnezeu ºi a Sfintei a
merge, au înºtiinþat îndatã, prin
scrisori, pe domnitorul Þãrii
Româneºti de toate cele despre
Sfânta. La aflarea unei asemenea
veºti, domnitorul a alergat
îndatã cu mult alai, cu fãclii ºi cu
tãmâie, la Dunãre, fiind binecredincios ºi râvnitor a-ºi împodobi þara cu odoare de mult preþ
ca acestea, ºi a adus sfintele ei
moaºte în Þara Româneascã.
Dupã ridicarea, în anul 1517, a
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Mãnãstirii Curtea de Argeº, de
cãtre Sfântul Voievod Neagoe
Basarab (1512-1521), cinstitele
moaºte ale Sfintei Filofteia au
fost aºezate în mãnãstire. ªi, deºi
au fost atâtea schimbãri de vremuri, de robii ºi de tulburãri, ele
au rãmas pânã astãzi acolo,
dând tãmãduiri la tot felul de
boli ºi ajutând celor ce aleargã
cu credinþã la Sfânta Filofteia, cu
ale cãrei rugãciuni, Hristoase
Dumnezeule, miluieºte-ne pe
noi. Amin.
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ACATISTUL SFINTEI
MUCENIÞE FILOFTEIA DE
LA CURTEA DE ARGEª
(7 decembrie)
Preotul, dupã ce îºi pune epitrahilul ºi felonul, deschide dvera
ºi dã obiºnuita binecuvântare
din faþa Sfintei Mese, zicând:
Binecuvântat este Dumnezeul
nostru, totdeauna, acum ºi
pururea ºi în vecii vecilor.
Strana: Amin.
Dacã nu este preot de faþã, în
locul binecuvântãrii de mai sus
diaconul, monahul sau mireanul va rosti:
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Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
Apoi se rostesc rugãciunile
începãtoare:
Slavã Þie, Dumnezeul nostru,
slavã Þie.
Împãrate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevãrului, Care
pretutindeni eºti ºi toate le plineºti, Vistierul bunãtãþilor ºi
Dãtãtorule de viaþã, vino ºi Te
sãlãºluieºte întru noi ºi ne curãþeºte pe noi de toatã întinãciunea ºi mântuieºte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte
tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieºte-ne pe noi (de trei ori).
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Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum ºi pururea ºi
în vecii vecilor. Amin.
Preasfântã Treime, miluieºte-ne
pe noi. Doamne, curãþeºte pãcatele noastre. Stãpâne, iartã fãrãdelegile noastre. Sfinte, cerceteazã ºi vindecã neputinþele
noastre, pentru numele Tãu.
Doamne, miluieºte (de trei ori),
Slavã..., ªi acum...
Tatãl nostru Care eºti în ceruri, sfinþeascã-se numele Tãu,
vie Împãrãþia Ta, facã-se voia Ta
precum în cer aºa ºi pe pãmânt.
Pâinea noastrã cea spre fiinþã
dã-ne-o nouã astãzi, ºi ne iartã
nouã greºelile noastre, precum
ºi noi iertãm greºiþilor noºtri. ªi
nu ne duce pe noi în ispitã, ci ne
izbãveºte de cel viclean.
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Dacã este preot de faþã, zice:
Cã a Ta este Împãrãþia, ºi puterea, ºi slava, a Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh, acum
ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Strana: Amin.
Dacã nu va fi preot de faþã,
diaconul, monahul sau mireanul va rosti:
Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
Apoi se zic troparele de umilinþã:
Miluieºte-ne pe noi, Doamne,
miluieºte-ne pe noi, cã, nepricepându-ne de niciun rãspuns,
aceastã rugãciune aducem Þie,
ca unui Stãpân, noi, pãcãtoºii
robii Tãi, miluieºte-ne pe noi.
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Slavã...
Doamne, miluieºte-ne pe noi,
cã întru Tine am nãdãjduit; nu
Te mânia pe noi foarte, nici nu
pomeni fãrãdelegile noastre, ci
cautã ºi acum, ca un Milostiv, ºi
ne izbãveºte pe noi de vrãjmaºii
noºtri, cã Tu eºti Dumnezeul
nostru ºi noi suntem poporul
Tãu, toþi — lucrul mâinilor Tale,
ºi numele Tãu chemãm.
ªi acum...,
al Nãscãtoarei de Dumnezeu:
Uºa milostivirii deschide-o
nouã, binecuvântatã Nãscãtoare
de Dumnezeu, ca sã nu pierim
noi, cei ce nãdãjduim întru tine,
ci sã ne izbãvim prin tine din
nevoi, cã tu eºti mântuirea neamului creºtinesc.
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SIMBOLUL CREDINÞEI
Cred întru Unul Dumnezeu,
Tatãl Atotþiitorul, Fãcãtorul cerului ºi al pãmântului, al tuturor
celor vãzute ºi nevãzute.
ªi întru Unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Nãscut, Care din Tatãl S-a
nãscut, mai înainte de toþi vecii.
Luminã din Luminã, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu
adevãrat, nãscut, nu fãcut; Cel
de o fiinþã cu Tatãl, prin Care
toate s-au fãcut.
Care pentru noi oamenii ºi
pentru a noastrã mântuire S-a
pogorât din ceruri ºi S-a întrupat de la Duhul Sfânt ºi din
Maria Fecioara ºi S-a fãcut om.
ªi S-a rãstignit pentru noi în
zilele lui Ponþiu Pilat ºi a pãtimit ºi S-a îngropat;
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ªi a înviat a treia zi, dupã
Scripturi;
ªi S-a înãlþat la ceruri ºi ºade
de-a dreapta Tatãlui;
ªi iarãºi va sã vinã cu slavã, sã
judece viii ºi morþii, a Cãrui
împãrãþie nu va avea sfârºit.
ªi întru Duhul Sfânt, Domnul
de viaþã Fãcãtorul, Care din
Tatãl purcede, Cel ce, împreunã
cu Tatãl ºi cu Fiul, este închinat
ºi slãvit, Care a grãit prin proroci.
Întru una, sfântã, soborniceascã ºi apostoleascã Bisericã.
Mãrturisesc un botez spre iertarea pãcatelor.
Aºtept învierea morþilor.
ªi viaþa veacului ce va sã fie.
Amin.
Doamne miluieºte (de 12 ori)
Slavã..., ªi acum...
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Veniþi sã ne închinãm Împãratului nostru Dumnezeu.
Veniþi sã ne închinãm ºi sã
cãdem la Hristos, Împãratul
nostru Dumnezeu.
Veniþi sã ne închinãm ºi sã
cãdem la Însuºi Hristos, Împãratul ºi Dumnezeul nostru.
Psalmul 142
Doamne, auzi rugãciunea
mea, ascultã cererea mea, întru
adevãrul Tãu; auzi-mã, întru
dreptatea Ta. Sã nu intri la judecatã cu robul Tãu, cã nimeni din
cei vii nu-i drept înaintea Ta.
Vrãjmaºul prigoneºte sufletul
meu ºi viaþa mea o calcã în
picioare; fãcutu-m-a sã locuiesc
în întuneric ca morþii cei din
veac. Mâhnit e duhul în mine ºi
inima mea încremenitã înlãun18

trul meu. Adusu-mi-am aminte
de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la
faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am cãtre Tine mâinile
mele, sufletul meu însetat de
Tine ca un pãmânt fãrã de apã.
Degrab auzi-mã, Doamne, cã a
slãbit duhul meu. Nu-Þi întoarce
faþa Ta de la mine, ca sã nu mã
asemãn celor ce se pogoarã în
groapã. Fã sã aud dimineaþa
mila Ta cã la Tine mi-e nãdejdea.
Aratã-mi calea pe care voi
merge, cã la Tine am ridicat
sufletul meu. Scapã-mã de vrãjmaºii mei, cã la Tine alerg,
Doamne. Învaþã-mã sã fac voia
Ta, cã Tu eºti Dumnezeul meu.
Duhul Tãu cel bun sã mã povãþuiascã la pãmântul dreptãþii.
Pentru numele Tãu, Doamne,
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dãruieºte-mi viaþã. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fã bunãtate de stârpeºte pe vrãjmaºii mei ºi pierde
pe toþi cei ce necãjesc sufletul
meu, cã eu sunt robul Tãu.
Slavã..., ªi acum...
Aliluia, aliluia, aliluia, slavã
Þie, Dumnezeule! (de trei ori).
ªi se cântã, pe glasul al 8-lea:
Dumnezeu este Domnul ºi S-a
arãtat nouã, bine este cuvântat
Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).
Troparul, glasul al 8-lea:
Întru rãbdarea ta þi-ai agonisit plata ta, fericitã Muceniþã
Filofteia, întru ispite neîncetat
rãbdând, întru bãtãi suferind,
întru necazuri binevoind, pe
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sãraci miluind ºi pe flãmânzi
sãturând, ceea ce ºi acum pe cei
bolnavi îi tãmãduieºti, roagã-te
lui Hristos Dumnezeu, preabunã Muceniþã, sã mântuiascã
sufletele noastre (de două ori).
Slavã..., ªi acum...,
al Nãscãtoarei-Învierii,
acelaºi glas:
Cel ce pentru noi Te-ai nãscut din Fecioarã ºi rãstignire ai
rãbdat, bunule, Care cu moartea
pe moarte ai prãdat ºi Învierea
ai arãtat ca un Dumnezeu, nu
trece cu vederea pe cei pe care i-ai
zidit cu mâna Ta; aratã iubirea
Ta de oameni, milostive, primeºte pe Nãscãtoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a nãscut pe
Tine, care se roagã pentru noi, ºi
mântuieºte, Mântuitorul nostru,
pe poporul cel deznãdãjduit.
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Apoi: Doamne, miluieºte (de
trei ori). Slavã..., ªi acum...
Psalmul 50
Miluieºte-mã, Dumnezeule,
dupã mare mila Ta ºi, dupã
mulþimea îndurãrilor Tale, ºterge fãrãdelegea mea. Spalã-mã
întru totul de fãrãdelegea mea ºi
de pãcatul meu mã curãþeºte.
Cã fãrãdelegea mea eu o cunosc
ºi pãcatul meu înaintea mea este
pururea. Þie unuia am greºit ºi
rãu înaintea Ta am fãcut, aºa încât drept eºti Tu întru cuvintele
Tale ºi biruitor când vei judeca
Tu. Cã, iatã, întru fãrãdelegi m-am
zãmislit, ºi în pãcate m-a nãscut
maica mea. Cã, iatã, adevãrul ai
iubit; cele nearãtate ºi cele
ascunse ale înþelepciunii Tale
mi-ai arãtat mie. Stropi-mã-vei
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cu isop ºi mã voi curãþi; spãlamã-vei ºi mai mult decât zãpada mã voi albi. Auzului meu vei
da bucurie ºi veselie; bucura-sevor oasele cele smerite. Întoarce
faþa Ta de cãtre pãcatele mele ºi
toate fãrãdelegile mele ºterge-le.
Inimã curatã zideºte întru mine,
Dumnezeule, ºi duh drept înnoieºte întru cele dinlãuntru ale
mele. Nu mã lepãda de la faþa
Ta ºi Duhul Tãu cel Sfânt nu-L
lua de la mine. Dã-mi iarãºi bucuria mântuirii Tale ºi cu duh stãpânitor mã întãreºte. Învãþa-voi
pe cei fãrã de lege cãile Tale, ºi
cei necredincioºi la Tine se vor
întoarce. Izbãveºte-mã de vãrsarea de sânge, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele
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vei deschide ºi gura mea va
vesti lauda Ta. Cã de-ai fi voit
jertfã, Þi-aº fi dat; arderile-detot nu le vei binevoi. Jertfa lui
Dumnezeu: duhul umilit; inima
înfrântã ºi smeritã Dumnezeu
nu o va urgisi. Fã bine, Doamne,
întru bunãvoirea Ta, Sionului, ºi
sã se zideascã zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa
dreptãþii, prinosul ºi arderilede-tot; atunci vor pune pe altarul Tãu viþei.

24

Condacele ºi icoasele
Condacul 1
Ceea ce din pruncie jertfã
neprihãnitã te-ai adus prin
fapta bunã lui Dumnezeu, Celui
ce din pântecele maicii tale te
cunoºtea pe tine, Filofteia preafericitã, ceea ce te-ai arãtat podoaba fecioarelor ºi locuitoarea
cãmãrii celei de nuntã, vrednicã
eºti de laudã. Pentru aceasta
cântãm þie: Bucurã-te, Sfântã
Filofteia, fecioarã prealãudatã!
Icosul 1
Plecând acum genunchii înaintea Fãcãtorului tuturor ºi mâinile
tinzându-le cãtre Cuvântul Cel
25

mai înainte de veci, iertare greºelilor noastre cerem, putere de
cuvânt, luminare ºi pricepere
minþii noastre, ca sã lãudãm
nevoinþele ºi vitejiile fericitei
Filofteia ºi cãtre ea sã grãim cu
cãldurã unele ca acestea:
Bucurã-te, Filofteia, cea din
rãu tatã nãscutã;
Bucurã-te, cã de mamã credincioasã ai fost crescutã;
Bucurã-te, trandafir rãsãrit din
mãrãcine;
Bucurã-te, cã preabun miros
reverºi din tine;
Bucurã-te, cã în lume ai fost
blândã mieluºea;
Bucurã-te, cã a ta mamã cele
bune te învãþa;
Bucurã-te, pruncã sfântã, cu
desãvârºitã minte;
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Bucurã-te, cã de micã ai mers
pe cãile sfinte;
Bucurã-te, cã în chinuri þi-a
fost totdeauna traiul;
Bucurã-te, cã rãbdarea te-a
fãcut sã câºtigi Raiul;
Bucurã-te, ceea ce ai suferit
necazuri multe foarte;
Bucurã-te, cã Domnul te-a
preamãrit dupã moarte;
Bucurã-te, Sfântã Filofteia,
fecioarã prealãudatã!
Condacul 2
Mutându-se din viaþa aceasta
vremelnicã binecredincioasa ta
mamã, te-a lãsat pe tine plinitoare la toatã lipsa ºi moºtenitoare faptelor ei bune, pe care
urmându-le, ai înãlþat lui Dumnezeu
neîncetat
cântarea:
Aliluia!
27

Icosul 2
Fricã ºi cutremur ne cuprinde
pe noi, cei întunecaþi la minte, cã
nu ne pricepem de unde vom
începe a-þi aduce þie laude, fecioarã,
sau care cântare îþi vom cânta, sau
cu ce cununi te vom încununa;
dar îndrãznind, pentru rugãciunile tale cele cãtre Dumnezeu, cu
inimã smeritã cântãm þie acestea:
Bucurã-te, odrãslirea cea în
Târnovo rãsãritã;
Bucurã-te, cea de Domnul în
Rai acum rãsãditã;
Bucurã-te, aurorã cu raze strãlucitoare;
Bucurã-te, stea cereascã ce
luminezi ca un soare;
Bucurã-te, cã în lume te-a hrãnit cereasca razã;
28

Bucurã-te, cã prin tine creºtinii
se lumineazã;
Bucurã-te, cã pe tine te-am
câºtigat bogãþie;
Bucurã-te, cã povaþã ne-ai dat
cum sã urmãm þie;
Bucurã-te, cã prin tine am
primit hranã cereascã;
Bucurã-te, pilda celor ce vor sã
se mântuiascã;
Bucurã-te, cãlãuza sufletelor
celor drepte;
Bucurã-te, îndreptarul fecioarelor înþelepte;
Bucurã-te, Sfântã Filofteia,
fecioarã prealãudatã!
Condacul 3
Auzind tu glasul Evangheliei
Domnului, care fericeºte pe cei
milostivi, tare l-ai întipãrit în
inima ta ºi cu atâta credinþã l-ai
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primit ºi atât de mult l-ai iubit,
încât cu înfocatã ºi dumnezeieascã râvnã aprinzându-te, cu
însutite osteneli ºi cu mare sârguinþã ai cântat lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul 3
Multã purtare de grijã ai avut
în cugetul tãu pentru cei sãraci,
fericitã Filofteia, pentru cã râvneai sã nu rãmânã nemiluit niciunul din cei care aºteptau de la
tine milostenie, niciun flãmând
sã nu se ducã nesãturat, niciun
gol neîmbrãcat, niciun mâhnit
nemângâiat; pentru care, lãudându-te, cântãm þie acestea:
Bucurã-te, comoara milei, cea
în veci nedeºertatã;
Bucurã-te, îmbrãcarea celor
goi fãrã de platã;
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Bucurã-te, celor flãmânzi pâine
bunã, hrãnitoare;
Bucurã-te, celor strãini casã
adãpostitoare;
Bucurã-te, izbãvitoare a celor
primejduiþi;
Bucurã-te, alinare a rãnii celor
scârbiþi;
Bucurã-te, celor cãzuþi grabnicã
sprijinitoare;
Bucurã-te, la nevoie fierbinte
folositoare;
Bucurã-te, feciorie, cu milostenie însoþitã;
Bucurã-te, tinereþe cu viaþã
îmbunãtãþitã;
Bucurã-te, mângâierea celor ce
se roagã þie;
Bucurã-te, cã prin moarte ai
rãmas pururea vie;
Bucurã-te, Sfântã Filofteia,
fecioarã prealãudatã!
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Condacul 4
Vãzându-te pe tine vrãjmaºul
firii omeneºti cã ai început lucrarea de sãvârºire a faptelor bune ºi
mai ales a milosteniei care va fi
mult lãudatã în ziua Judecãþii, a
socotit sã te împiedice ca oarecând pe Eva în Rai, dar n-a putut,
întrucât neîncetat tu cântai lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 4
Ca viforul s-au pornit asupra
ta urâþii ºi necuraþii diavoli, ºi
ispitiri fãrã de numãr þi-au adus,
ca prin mulþimea ºi greutatea
ispitelor sã te întoarcã pe tine de
la o lucrare ca aceasta. Dar tu,
fericitã, fiind întemeiatã pe
Hristos, Piatra cea din capul unghiului, tare i-ai sfãrâmat pe ei;
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drept aceea, vrednicã eºti a te
cinsti cu acestea:
Bucurã-te, fericitã, cea de fapte
bune plinã;
Bucurã-te, cã prin chinuri te-ai
îmbrãcat cu luminã;
Bucurã-te, lauda mamei tale
iubitoare;
Bucurã-te, diademã a înþeleptelor fecioare;
Bucurã-te, pruncã sfântã, a
Domnului urmãtoare;
Bucurã-te, milostivã, cea de
sãraci iubitoare;
Bucurã-te, cã pe diavol tu l-ai
umplut de ruºine;
Bucurã-te, cã Satana a fost
biruit de tine;
Bucurã-te, cã în Hristos ai avut
credinþã tare;
Bucurã-te, cã rãsplatã dobândit-ai prin rãbdare;
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Bucurã-te, vitejie, în trup de
copil lucratã;
Bucurã-te, biruinþã, de Duhul
Sfânt insuflatã;
Bucurã-te, Sfântã Filofteia,
fecioarã prealãudatã!
Condacul 5
Vifor de urgie mare a pornit
tatãl tãu cel întunecat la minte ºi
împietrit la inimã, suflând cu
îngroziri ºi cu chinuri asupra ta,
fericitã Filofteia; dar n-a putut sã
te clinteascã, pentru cã erai întemeiatã pe Piatra credinþei, Hristos,
pe care tu, preaînþeleaptã fecioarã,
stând, lui Hristos, Celui ce te
întãrea, I-ai cântat: Aliluia!
Icosul 5
Cine dintre pãmânteni poate
sã spunã cu de-amãnuntul chinu34

rile tale câte ai suferit de la tatãl
tãu cel întunecat la cuget, ºi de la
mama ta vitregã? ªi ce minte
poate sã priceapã rãbdarea ta,
întru toate câte ai pãtimit? Drept
aceea, minunându-ne de viaþa ta
cea mai presus de fire, te lãudãm
cu fericiri ca acestea:
Bucurã-te, cea de Domnul pentru milã rânduitã;
Bucurã-te, ceea ce ai fost de
tatãl tãu chinuitã;
Bucurã-te, cea adesea crunt
biciuitã;
Bucurã-te, ceea ce pe spate ºi
pe obraz ai fost lovitã;
Bucurã-te, ceea ce chinuri ºi
bãtãi ai îndurat;
Bucurã-te, ceea ce toate cu tãrie
le-ai rãbdat;
Bucurã-te, ceea ce rãni, ca
Hristos ai suferit;
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Bucurã-te, cã din cale nimic nu
te-a clintit;
Bucurã-te, ceea ce cu chip
vesel ai pãtimit;
Bucurã-te, cã ºi viaþa pentru
Domnul þi-ai jertfit;
Bucurã-te, cã de El eºti acum în
cer preamãritã;
Bucurã-te, cã ai primit cununã
neveºtejitã;
Bucurã-te, Sfântã Filofteia,
fecioarã prealãudatã!
Condacul 6
Când tu, preafericitã Filofteia,
împãrþeai hranã sãracilor, atunci
Satana a pus în mintea tatãlui tãu
gând rãu ºi ucigaº; cã, pândindu-te pe tine din loc ascuns ºi
vãzându-te hrãnind flãmânzii,
îndatã s-a umplut de drãceascã
mânie ºi a zvârlit în tine cu barda
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plugãreascã; ºi rãnindu-þi piciorul îndatã þi-ai dat sufletul în
mâinile lui Dumnezeu, pe Care
lãudându-L, ai cântat: Aliluia!
Icosul 6
Înger s-a trimis atunci din cer
ca sã lumineze trupul tãu cel
fecioresc, Muceniþã Filofteia;
ºi venind, a stat nevãzut ºi a
început a grãi cãtre tine:
Bucurã-te, Muceniþã, cea de
tatãl tãu ucisã;
Bucurã-te, cã dând milã, cãtre
Domnul eºti trimisã;
Bucurã-te, cã rãbdarea te-a suit
la înãlþime;
Bucurã-te, cã de aproape vezi
pe Preasfânta Treime;
Bucurã-te, cã de Domnul eºti
aleasã ºi primitã;
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Bucurã-te, cã de El eºti în Rai
sãlãºluitã;
Bucurã-te, cã de-a pururi porþi
luminatã cununã;
Bucurã-te, cã în ceruri stai cu
drepþii împreunã;
Bucurã-te, cã ai parte între
sfintele fecioare;
Bucurã-te, cã de slavã te-ai
fãcut moºtenitoare;
Bucurã-te, cã în ceruri eºti de-a
pururi luminatã;
Bucurã-te, cã totdeauna de noi
eºti binecuvântatã;
Bucurã-te, Sfântã Filofteia,
fecioarã prealãudatã!
Condacul 7
Zãcând trupul tãu cel curat pe
pãmânt ºi încã sânge din piciorul
tãu cel tãiat curgând, cu strãlu38

cire cereascã a fost înconjurat,
încât ºi locul cel dimprejur s-a
umplut de luminã; ºi, aceasta
vãzând ticãlosul ºi ucigaºul tãu
tatã, cu spaimã înfricoºându-se, a
alergat în cetate ºi a spus cele ce a
vãzut, cã nu ºtia întunecatul sã
cânte: Aliluia!
Icosul 7
Alergând fecioarele dimpreunã
cu mamele lor la locul unde erai
ucisã, ca sã te vadã pe tine, fericitã
Filofteia, ºi vãzând cu ochii lor
strãlucirea luminii care te înconjura, minunându-se întru sine, au
început a te lãuda, zicând:
Bucurã-te, Filofteia, înþeleaptã
ºi preabunã;
Bucurã-te, cã eºti nouã sorã
scumpã ºi cununã;
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Bucurã-te, cã în ceruri s-a
proslãvit al tãu nume;
Bucurã-te, cã luminã eºti
fecioarelor în lume;
Bucurã-te, cã la Domnul þi-a
fost inima de micã;
Bucurã-te, cã iubindu-L, de
chinuri nu þi-a fost fricã;
Bucurã-te, cã spre bine mult ai
fost sârguitoare;
Bucurã-te, cã în toate întreci pe
alte fecioare;
Bucurã-te, cã pe Domnul L-ai
câºtigat acum Mire;
Bucurã-te, cã guºti de-acum a
Raiului îndulcire;
Bucurã-te, cã în ceruri te avem
mijlocitoare;
Bucurã-te, cã la Domnul ne eºti
caldã rugãtoare;
Bucurã-te, Sfântã Filofteia,
fecioarã prealãudatã!
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Condacul 8
Auzind arhiepiscopul Târnovei cele spuse de tatãl tãu, îndatã,
cu dregãtorii cetãþii ºi cu tot
clerul ºi poporul a venit la tine; ºi
vãzând trupul tãu strãlucind de
luminã, cu fricã au cântat lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 8
Tot oraºul Târnovo ºi satele
dimprejur au alergat la locul care
strãlucea, Sfântã Filofteia; ºi
vãzând minunea care s-a sãvârºit
întru tine, dimpreunã cu arhiepiscopul þi-au adus cântãri,
zicând unele ca acestea:
Bucurã-te, a cetãþii Târnovo
laudã nestricãcioasã;
Bucurã-te, sfânt vlãstar din
mamã binecredincioasã;
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Bucurã-te, crin fraged din grãdina lui Hristos;
Bucurã-te, floare albã cu neveºtejit miros;
Bucurã-te, chip al milei ºi al
dragostei creºtine;
Bucurã-te, viaþã scurtã înveºnicitã prin mult bine;
Bucurã-te, cã prin trude eºti
mutatã între Sfinte;
Bucurã-te, cã guºti Raiul pe
care l-ai dorit fierbinte;
Bucurã-te, cã acolo þi-ai gãsit
pe maica bunã;
Bucurã-te, cã te veseleºti cu
aceea împreunã;
Bucurã-te, cã podoabã Biserica
te câºtigã;
Bucurã-te, cã tot omul te laudã
ºi îþi strigã:
Bucurã-te, Sfântã Filofteia,
fecioarã prealãudatã!
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Condacul 9
Adunatã fiind toatã mulþimea
împrejurul tãu, cu fricã s-au
apropiat de tine, vrând sã te
ridice de la pãmânt; dar vãzând
greutatea cea mai presus de fire a
trupului tãu, toþi s-au umplut de
mirare ºi cu evlavie au cântat lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 9
Înþelegând toþi cã nu-þi este
voia sã te ridice de la pãmânt, cu
nedumerire se uitau unii la alþii;
apoi, luminaþi fiind de sus, au
început sã numeascã toate sfintele locaºuri, ºi vãzând cã vrei sã
mergi la biserica din Curtea de
Argeº, au început a grãi þie:
Bucurã-te, cã tu însãþi þi-ai
hotãrât locuinþa;
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Bucurã-te, cã Dumnezeu þi-a
împlinit dorinþa;
Bucurã-te, cã departe s-a vestit
al tãu sfânt nume;
Bucurã-te, cã viaþa ta s-a
cunoscut în lume;
Bucurã-te, fericitã, al credinþei
frumos rod;
Bucurã-te, cã te cinsteºte românul Voievod;
Bucurã-te, cã de veacuri ocroteºti România;
Bucurã-te, cã departe þi-ai
întins apostolia;
Bucurã-te, cã poporul vine
mereu sã te cinsteascã;
Bucurã-te, mult iubitoare de
Þara Româneascã;
Bucurã-te, cã românii te-au
câºtigat bogãþie;
Bucurã-te, cã de-a pururi ºi noi
vom cânta þie:
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Bucurã-te, Sfântã Filofteia,
fecioarã prealãudatã!
Condacul 10
Dacã s-a dat de ºtire cã vrei sã
vii în Þara Româneascã, domnitorul cu lacrimi de bucurie L-a
lãudat pe Dumnezeu ºi luând
mulþime de popor, a alergat la
Dunãre întru întâmpinarea ta; ºi,
vãzându-te de mulþi credincioºi
petrecutã, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 10
Primit-a domnul Þãrii Româneºti, cu mare bucurie ºi evlavie
cinstitele ºi Sfintele tale moaºte ºi
lãudând pe Dumnezeu, a grãit
cãtre tine aºa:
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Bucurã-te, Filofteia, Muceniþã
preacinstitã;
Bucurã-te, cea de Hristos þãrii
noastre dãruitã;
Bucurã-te, voitoarea noastrã
cea de mult bine;
Bucurã-te, cã pãmântul ni s-a
luminat prin tine;
Bucurã-te, cã noi astãzi te
primim ca pe un soare;
Bucurã-te, cã în jur reverºi raze
mângâietoare;
Bucurã-te, cã la Argeº þi-ai ales
locaº în lume;
Bucurã-te, cã poporul îþi cinsteºte al tãu nume;
Bucurã-te, cã vei fi podoabã
Bisericii veºnic;
Bucurã-te, rugãtoare ºi stâlp al
ei puternic;
Bucurã-te, pãzitoare a credinþei strãmoºeºti;
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Bucurã-te, mândrã floare a
grãdinii româneºti;
Bucurã-te, Sfântã Filofteia,
fecioarã prealãudatã!
Condacul 11
Fãclie purtãtoare de luminã te
avem pe tine, Sfântã Filofteia, cã
luminezi toatã Biserica din Þara
Româneascã ºi izvorând bunã
mireasmã, neîncetat reverºi tãmãduiri celor ce aleargã cu credinþã la racla sfintelor tale
moaºte. Pentru aceasta lui Dumnezeu, Celui ce Te-a preamãrit pe
tine, cu neîncetate mulþumiri Îi
cântãm: Aliluia!
Icosul 11
Având noi sfintele tale moaºte
pe pãmântul românesc ca pe o
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comoarã nepreþuitã, ne umplem
de sfinþenie ºi privind la ele ca la
o luminã cereascã, întru bucurie
cântãm þie acestea:
Bucurã-te, cã tu însãþi þi-ai
ales aceastã þarã;
Bucurã-te, cã la Argeº moaºtele þi se aºezarã;
Bucurã-te, Filofteia, sfânta
noastrã bogãþie;
Bucurã-te, cã mari daruri þi-a
hãrãzit Hristos þie;
Bucurã-te, strãlucirea credinþei celei creºtine;
Bucurã-te, îndulcirea celor ce
vin cãtre tine;
Bucurã-te, lecuirea bolilor
nenumãrate;
Bucurã-te, dãtãtoare de puteri
ºi sãnãtate;
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Bucurã-te, rugãtoare pentru
noi toþi cu cãldurã;
Bucurã-te, cã prin tine spre
noi Domnul se îndurã;
Bucurã-te, cã fiecare primeºte
ajutorul tãu neîntârziat;
Bucurã-te, cã pe nimeni nu-l
laºi neajutorat;
Bucurã-te, Sfântã Filofteia,
fecioarã prealãudatã!
Condacul 12
Auzit-am, Sfântã Filofteia, de
viaþa ta cea dumnezeiascã, vãzut-am ºi minunile tale ºi, îndulcindu-ne de binefacerile pe care
le arãþi nouã în toate zilele, credem ºi îndrãznirii tale cãtre Dumnezeu. Drept aceea, lui Hristos,
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Celui ce te-a slãvit pe tine, din
inimã Îi cântãm: Aliluia!
Icosul 12
Lãudãm nevoinþele tale,
fecioarã Filofteia, îþi cinstim
pãtimirile, slãvim îndelungã-rãbdarea ta, fericim sfântul tãu
sfârºit, cântãm puterea ta cea
nebiruitã care s-a arãtat în trupul
tãu cel tineresc; ºi, privind toate
ostenelile vieþii tale de pe pãmânt,
care te-au preamãrit în cer, unde
locuieºti acum, te rugãm: Auzi-ne
pe noi, cei ce alergãm la racla
sfintelor tale moaºte, ca, izbãvindu-ne de toatã nevoia ºi Împãrãþiei cerurilor fãcându-ne pãrtaºi, sã te lãudãm pe tine, grãind
unele ca acestea:
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Bucurã-te, cea la Târnovo, în
Bulgaria, sfinþitã;
Bucurã-te, cea de Dumnezeu
românilor dãruitã;
Bucurã-te, cã acum locuieºti,
Sfântã, la înãlþime;
Bucurã-te, cã în lume sãvârºeºti minuni mulþime;
Bucurã-te, cã stai veºnic între
cetele slãvite;
Bucurã-te, cã prin tine milã
Domnul ne trimite;
Bucurã-te, cã vezi faþa Ziditorului a toate;
Bucurã-te, cã prin tine din
primejdii El ne scoate;
Bucurã-te, cã ruga ta are trecere la Domnul;
Bucurã-te, cã te rogi necontenit
pentru tot omul;
Bucurã-te, cã eºti nouã ajutor
întru primejdii;
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Bucurã-te, cã pe tine te avem
stâlp al nãdejdii;
Bucurã-te, Sfântã Filofteia,
fecioarã prealãudatã!
Condacul 13
O, întru tot lãudatã ºi mult
milostivã Muceniþã Filofteia, primind mulþumirea noastrã cea
sãracã ºi aceastã puþinã rugãciune de acum, de toate relele ne
pãzeºte, pace lumii mijloceºte, de
vrãjmaºii cei vãzuþi ºi cei nevãzuþi ne izbãveºte, ºi ne apãrã pe
toþi de veºnica osândã, ca dimpreunã cu tine, lui Hristos Dumnezeu sã-I cântãm: Aliluia!
Acest Condac se zice de trei
ori.
ªi se zic iarãºi Icosul 1 ºi Condacul 1.
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Dupã citirea Acatistului, rostim rugãciunea:
Cuvine-se, cu adevãrat, sã te
fericim pe tine, Nãscãtoare de
Dumnezeu, cea pururea fericitã
ºi preanevinovatã ºi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce
eºti mai cinstitã decât Heruvimii ºi mai slãvitã, fãrã de
asemãnare, decât Serafimii,
care, fãrã stricãciune, pe
Dumnezeu-Cuvântul ai nãscut,
pe tine, cea cu adevãrat Nãscãtoare de Dumnezeu, te mãrim.
Dacã este preot, acesta rosteºte ectenia întreitã, dupã care
face otpustul obiºnuit.
În lipsa preotului, dupã rugãciunea cãtre Maica Domnului,
zicem:
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Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
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